Reglament del Centre d'Estudis de Patrimoni Arqueològic de la
Prehistòria
-CEPAP-

Article 1
El Centre d'Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria - CEPAP - és un Centre Especial
de Recerca, creat per acord del Consell de Govern de la UAB el 31 d'octubre del 2002, de
conformitat amb la normativa aprovada en dates de 28 de febrer de 1990 i de 16 de febrer de
1995.
Article 2
Les funcions del CEPAP són organitzar i impulsar la recerca en l’estudi i la difusió del
patrimoni arqueològic i cultural des d'una perspectiva interdisciplinària. Per dur a terme
aquestes funcions, el CEPAP s’ocuparà d'obtenir els recursos necessaris i d’establir els acords
adients, amb altres institucions i organismes. De la mateixa manera s'afavorirà la difusió dels
resultats de la recerca dels membres del CEPAP als medis acadèmics nacionals i internacionals.
Article 3
Poden estar vinculats al CEPAP aquells investigadors que desenvolupin una tasca de recerca
coincident amb la del CEPAP. El CEPAP podrà tenir també investigadors-col.laboradors. El
procés d’incorporació de nous membres es farà d'acord amb allò previst als articles 6.2c i 7.3c
del present Reglament.
Article 4
Anualment es redactarà una memòria d’activitats on es rendirà compte de les activitats,
acadèmiques, de les publicacions dels membres, del CEPAP i de la gestió econòmica.
Article 5
Els òrgans de govern del CEPAP són el Plenari, el Consell de Govern i el/la director/a del
CEPAP.
Article 6
El Plenari del CEPAP és l’òrgan superior de govern del CEPAP.
6.1. El Plenari del CEPAP està format per tots els seus membres.
6.2. Són funcions del Plenari del CEPAP
a. Elaborar el Reglament del CEPAP i proposar-ne les seves modificacions
b. Proposar el nomenament i la revocació del director i el Consell de Govern del CEPAP
c. Ratificar la incorporació de nous membres
d. Aprovar la Memòria anual d'activitats
6.3. El Plenari celebrarà una reunió ordinària anual. A banda dels temes regulars, s'inclourà a
l’ordre del dia tots aquells punts que tinguin el suport d’un vint per cent dels membres del
CEPAP i es presentin al/la Secretari/a amb una setmana d’antelació. El Plenari també podrà ser
convocat amb caràcter extraordinari pel Director/a o pel vint per cent dels membres. Les
reunions requeriran un quòrum del cinquanta per cent dels seus membres en primera
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convocatòria i del trenta per cent a la segona. Les decisions es prendran per majoria simple,
llevat dels supòsits de majoria absoluta previstos per aquest Reglament.
6.4. S'aixecarà acta de cada sessió, que haurà de contenir la relació dels assistents, els
assumptes tractats i els acords presos.

Article 7
El Consell de Govern és 1'òrgan ordinari de govern i gestió del CEPAP.
7. 1. El Consell de Govern està' composat pel Director/a del CEPAP, pel sotsdiredor/a, per dos
vocals i per un/a secretari/a, que portarà el llibre d'actes del propi Consell i del Plenari.
7.2. En cas de dimissió o cessament d'un vocal del Consell de Govern, el propi Consell de
Govern procedirà a nomenar un altre vocal que haurà de ser ratificat en la primera reunió que
es convoqui del Plenari.
7.3. Són funcions del Consell de Govern del CEPAP
a. Elaborar la memòria anual d'activitats del CEPAP
b. Convocar eleccions per a la renovació dels consells de govern
c. Aprovar la incorporació de nous membres
d. Entendre i resoldre sobre els afers de tràmit de la seva competència
Article 8
El Director/a és el representant del CEPAP i, en l’exercici de les seves funcions, actua en el seu
nom.
8.1 El Director/a és proposat pel Plenari i nomenat pel Rector. La durada del seu mandat serà
de dos anys, essent possible la reelecció per un segon mandat.
8.2. Pot optar al càrrec de Director/a qualsevol membre del CEPAP.
8.3. En la proposta del Director/a del CEPAP serà necessària la majoria absoluta dels votants a
una primera volta i, la majoria simple a la segona
8.4. Són funcions del Director/a del CEPAP
a. La coordinació de l’activitat del CEPAP en tots els ordres de la seva competència.
b. La representació del CEPAP a altres instàncies universitàries i extrauniversitàries
c. Presidir el Plenari i el Consell de Govern del CEPAP i executar els seus acords.
d. Les funcions que li siguin delegades pel Plenari del CEPAP o pel Consell de Govern.
8.5. Una vegada convocades les eleccions a Consell de Govern del CEPAP s’obrirà un període
de quinze dies per la presentació de candidatures. La sessió del Plenari del CEPAP on tindrà
lloc l’elecció haurà de celebrar-se en el termini màxim de trenta dies a comptar des de la data
de la convocatòria.
8.6. La renúncia del Director/a implica la del Consell de Govern.
8.7. El director/a del CEPAP podrà tenir un complement retributiu si el pressupost del CEPAP
ho permet i la dedicació que hi haurà d’esmerçar ho justifica.
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Article 9
El CEPAP podrà crear Seccions que corresponguin a línies permanents d’activitat específica. La
creació de Seccions haurà de ser aprovada pel Plenari.
Disposició addicional 1
Els membres inicials del CEPAP són els relacionats a l’annex 1.
Disposició addicional 2
La modificació del present Reglament requerirà la majoria absoluta dels membres del Plenari
del CEPAP, i l’aprovació del Consell de Govern de la UAB.
Disposició Transitòria
Els membres inicials relacionats a l’annex 1, constituïts en Comissió Gestora, convocaran
eleccions del CEPAP en el termini màxim de deu dies a partir de l’aprovació del present
Reglament pel Consell de Govern de la UAB.
Disposició Final
El present Reglament entrarà en vigor el dia següent de la seva aprovació pel Consell de
Govern de la UAB.

Bellaterra, febrer 2002
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